Predstavitev mladih tekmovalcev

Timotej Bucik in njegov vrhunski islandski žrebec
Vonarneisti frá Lynghaga (plamen upanja).

Predstavitev mladih tekmovalcev

Timotej
Bucik,

Besedilo: Sibil Slejko
Fotografije: Sibil Slejko in Agata Maček

z letalom na trening
Timotej je na državnem avstrijskem prvenstvu v
Semriachu dosegel v preizkušnji štirihod V2 skupno
oceno v finalu 6,43, kar je najvišja ocena, ki jo je doslej katerikoli slovenski tekmovalec dosegel na mednarodnih tekmovanjih. Prislužil pa si je tudi najvišjo
posamično oceno med Slovenci doslej, in sicer 8,00 za
hitri tölt, ki mu jo je prisodila švicarska sodnica Margrit Rusterholz.
Timotejevo drugo mesto v V2 na nemškem mladinskem prvenstvu 2007 ima za slovensko športno
jahanje islandskih konj velik pomen, saj je bil prvi
Slovenec doslej, ki se je udeležil tako pomembnega,
odmevnega in zahtevnega tekmovanja v tujini in v hudi
konkurenci že s prvim nastopom dosegel drugo mesto
in A-kvalifikacijo (predtekmovanje 6,13). Nemško mladinsko državno prvenstvo je bilo namreč v letu 2007
tekmovanje z največ tekmovalci v Nemčiji – 556!
Društvo rejcev islandskih konj Slovenije mu je podelilo
naziv „slovenski mladinski jahač leta 2007 v jahanju
islandskih konj“.
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A radi bi izvedeli o njem kaj več?
Tega me že dolgo – razen seveda staršev – nihče ni
vprašal. Biti gimnazijec je super! Imam veliko dobrih
prijateljic in prijateljev, sošolk in sošolcev; sem namreč
zelo družaben. Imenitno se imamo! Profesorice in profesorji so strogi, a znajo odlično krmariti z nami skozi ta
noro lepa leta :-)!

Kakšen šport je kajtanje?

Kajtanje je vodni šport; goji se ga na morju ali jezerih.
Je adrenalinski in precej zahteven šport. Biti moraš
spreten s padalom in z desko ter z obema skladno spremljati vodo in veter – jadrati in drseti po vodni gladini.
Kasneje, ko postane kajtar že spretnejši, pa pride tisto
pravo - vratolomni skoki in poletanje. Pred kajtanjem
sem jadral na deski, vendar mi je kajtanje mnogo bolj
všeč. Je pa tudi precej bolj zahtevno.

Tvoj zaščitni znak so nedvomno lasje.

Verjetno so za fante takšni lasje sicer res precej nenavadni. Ampak zame so čisto vsakdanji. Z zunanjostjo se ne
ubadam preveč in takšnih las nimam zato, ker bi rad
vzbujal posebno pozornost. So pač takšni po naravi, dolgi
pa predvsem zato, ker ne hodim rad k frizerju. Ne bom
pa zanikal, da so puncam všeč, kar je vedno dobrodošlo
:-)!

Po poklicu bi rad bil ...

... vojaški pilot. O tem sanjam po malem že vse življenje.
A pot do tega poklica je dolga in res naporna. Prvi
koraki me čakajo to jesen, ko se bom vpisal v pilotsko šolo.
Seveda ob gimnaziji. Se zelo veselim!

Glasba te spremlja vsak dan.

To pa vsekakor drži :-)! Zelo rad imam glasbo. Vsaka
zvrst ima svojo lepoto. Čeprav zadnja leta najraje
poslušam (in igram) punk. Trenutno največkrat
poslušam hardcore, med bandi te zvrsti pa mi je najbolj
všeč Comeback Kid. Za naključne poslušalce je to morda
groba in nemogoča glasba, ima pa vsekakor globoko
vsebino in instrumentalno ter vokalno dovršenost.
Razumeti jo je treba in prav poslušati.

Tvoj najljubši glasbeni inštrument?

Električna kitara „Dean“ - nobene stvari ne loščim bolj
:-)! Tisti prostor v moji sobi, kjer počiva ona, je zanesljivo
vedno vzorno pospravljen.

Tvoja soba je sicer razmetana?

Verjemite, ne bi želeli videti, kako je tam ... a je obenem
moj najljubši kotiček pod soncem.

Rad gledaš filme, si pravi cineast.

Res, obožujem filme - vsak dan si ogledam en film. Še
vedno pa je moj najljubši film „Snatch“ angleškega
režiserja Guya Ritchieja. Fantastičen angleški humor, odlična igralska zasedba. Ogledal sem si ga že
neštetokrat, dialoge znam na pamet. Vsakič znova me
razvedri.

Imaš sestre, brate?

Ne, nimam. Edinec sem. Najbrž je želja vsakega edinca,
da bi imel sestre in brate. Čeprav ima „biti edinec“ tudi
svoje dobre plati.

Ali se vsa tvoja družina ukvarja s konji?

Da, vsi smo veliki ljubitelji konj, tekmujem pa samo jaz.
Brez vsestranske podpore staršev, starih staršev in šole si
ukvarjanja s tem športom ne bi mogel predstavljati.
S konji je ogromno dela, ta šport terja veliko časa in
dogaja se tudi veliko nepredvidljivih stvari. Včasih se
zgodi, da celoletni trud zaradi poškodbe konja ali česa
podobnega pade v vodo. Vendar pa kljub temu konji
ostajajo stalnica naše družine, volje zanje in za tekmovanja nam še ni zmanjkalo.

Koliko konj imate?

Sedem: tri žrebce, tri kobile in eno žrebičko.

Islandski konji imajo zelo zanimiva
imena – bi naštel imena svojih konj?
Hrafn (vran) von der Felsalb, Vonarneisti (plamen
upanja) frá Lynghaga, Herbert frá Halakoti, Teikn
(puščica) frá Keldudal, Nypa (ostra pečina) frá Nupakoti, Liljurós (lilija) frá Sveđjustöđum in Sumarliđir
(poletna vikinška bojevnica) Agatina.

Kateri so tvoji najljubši?

Žrebci so vsekakor vedno nekaj posebnega, z Vonarneistijem sva tudi najbolj usklajena in sem z njim doslej
dosegel najboljše športne rezultate.
Letos pa mi je v velik izziv trening s Teikn frá Keldudal,
z mlado kobilo za dirke v pasu. Neverjetno je temperamentna, z odlično tehniko pasanja. Jahati takšnega
konja je kot sedeti na sodu smodnika z vžigalnikom v
roki. Konji za pas zorijo počasi in najboljši med njimi so
stari 12 let ali več. S Teikn sva na začetku njene poti.

Tvoj vzornik?

Še vedno Sigurbjörn Barđarson Diddi z Islandije. Na
Landsmótu, islandskem državnem prvenstvu, ki se je
ravnokar končalo, je ponovno dokazal, da je še vedno
najboljši športni jahač na svetu. Kljub letom – kmalu
bo imel 60 let. Občudujem njegovo samodisciplino,
tehnično dovršenost in prirojeni izjemni občutek za
konje.
Je tudi vrhunski trener, eden od samo petih z nazivom
master trainer na svetu. Diddi je nesporno ikona svetovnega jahanja islandcev.

Nameravaš vztrajati v konjeniškem
športu?

Zelo bi rad s tekmovanjem nadaljeval, a to je v veliki
meri odvisno tudi od pripravljenosti moje družine, da
me pri tem podpira. Ker je tekmovalno jahanje zelo
izčrpavajoče za vso družino, si ne želimo ustvarjati
preveč dolgoročnih načrtov. Načrtujemo pa, da se letos
v drugi polovici poletja in v začetku jeseni poleg slovenskega državnega prvenstva udeležim nekaj pomembnih evropskih tekem – vključno s srednjeevropskim
prvenstvom.
V letu 2009 pa bi se rad ponovno udeležil svetovnega
prvenstva.
In ko nekoč ne bom več tekmoval, bomo konje imeli še
naprej za rekreativno jahanje ... verjamem, da bo takšno
sproščeno jahanje mnogo bolj všeč tudi njim :-)!
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